
Buurtbar
Gezellig samen vertoeven met de buren.

Het concept is simpel; bewoners van het Kiel 

houden de toog open en verwelkomen iedereen 

uit de buurt. En dan krijg je fi jne avonden waar 

buurtbewoners elkaar tegenkomen. Dus kom 

gezellig meepraten aan de toog en leer nieuwe 

mensen kennen. Wil je zelf ook eens de BuurtBar 

openhouden, laat het ons weten.

� vrijdag 16 maart en 20 april om 20 uur | gratis

� NOVA
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Voorwoord
Je portie cultuur kan je deze maanden zeker vinden in Nova. Zeker in Club Nova (NIEUW!); 

talent uit binnen- en buitenland geslecteerd door Gregory Fratteur (curator van het 

Closerfestival). Zet die woensdagen alvast in je agenda. Als je naar Cantina - de nieuwe 

voorstelling - van Laika komt, krijg je er nog een waanzinnig lekkere maaltijd bij. In het 

kader van het Bloc-Blok festival speelt Laika op locatie. Op het grasveld tegenover Nova 

wordt er een tijdelijke ‘Cantina’ gebouwd. KunstZ komt ook langs met de voorstelling Dying 

for life (migratieverhaal), Steven Mahieu zorgt voor de luchtige noot en Stefan Paridaen 

brengt je in verwarring. Ook kinderen en jongeren vinden hun gading; een heus theaterlab, 

workshops minecraft en de sport en cultuurweek in de paasvakantie. 

Dus lees, beslis en bestel die tickets!

Het Nova team

13921096_novakrantje_mrt-apr_2018.indd   1 9/02/18   07:37



TERUGBLIK

© Hichem Azzouz

Vrijetijdsloket NOVA

Op Re-Mix XXL ontmoeten muziekschoolstudenten, leden 

van jeugdorkesten, amateurmuzikanten en deelnemers 

zonder enige muzikale voorkennis elkaar in een onvergetelijk 

muziekspektakel op het podium van de Koningin 

Elisabethzaal. Samen met coach Paul Griffiths creëren ze 

hun eigen groepscompositie.

� dinsdag 6 maart en 3 april van 12.30 tot 15.30

� donderdag 8 maart en 5 april van 19.30 tot 20.30 

� gratis

2

Snacks

Onze vrijwilligers zorgen voor  

verse snacks en bedienen je met plezier!   

Dagverse groentesoep, panini, croques en pannenkoeken.

� dinsdag, woensdag en donderdag van 11.30 tot 15.30 uur

Webpunt

Wil je een afspraak maken aan het stadsloket of heb je  

hulp nodig bij het digitaal invullen van formulieren? In  

het webpunt helpen we je verder met al je digitale vragen.

� woensdag van 9.30 tot 16.30 uur

� gratis, zonder afspraak

Creative handwerkclub

Wekelijks komen creatieve liefhebbers samen in onze foyer. 

Heb je al jaren een onafgewerkt brei- of naaiwerk in de kast 

liggen? Of ben je graag met je handen bezig en vind je het 

gezelliger om tijdens een tas koffie creatief bezig te zijn? 

Kom erbij en wissel tips en tricks uit.

� elke donderdag van de maand van 14 tot 16 uur

� gratis

NOVA FOYER   
De Foyer is een plek van ontmoeting, ontdekking 

en uitwisseling van ideeën, open voor iedereen. 

Kranten en tijdschriften liggen ter beschikking en 

water van de kraan wordt gratis geschonken.  

Of breng je laptop mee en geniet van onze hotspot. 

Dinsdag tot donderdag van 11.30 tot 15.30 uur.
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And Then Came Fall © Myra Olislaegers

Pitou

Stadt

CLUB NOVA�

Stadt

Vier doorwinterde muzikanten vonden elkaar in Stadt. Op hun debuutplaat 

‘Kind of Diversion’ hoor je krautpoprock in een wolk psychedelica door de 

straten zweven. Laat je verrassen zoals door de echte grootstad, met achter 

een schijnbaar rustig plein een blazende verkeersader waar het Stadt-geluid 

helemaal openbarst.

� woensdag 21 maart | deuren vanaf 19.30 uur

� €14 kassa, €10 vvk; €2 kansentarief

� NOVA

Pitou + And Then Came Fall

Met haar meerstemmige harmonie herken je Pitou meteen uit de duizend. 

Deze Amsterdamse singer-songwriter bracht in 2016 haar debuut uit op 

Mink records. Dat werd een 10” vinyl waarop ze meteen vertrouwd klinkt 

ondanks haar specifi eke stemgeluid. 

And Then Came Fall werd opgericht door Annelies Tanghe (Iza, ZeeSter) en 

Sam Pieter Janssens (klankman). Ze namen vier songs op in de zomer van 

2016. Die lekkere soul smaakte naar meer en al snel kon het duo aan de 

slag met fi jne muzikanten als Steven Van Gelder, Jasper Hautekiet , Pieter 

Van Dessel en An Pierlé.

� woensdag 18 april | deuren vanaf 19.30 uur

� €14 kassa, €10 vvk, €2 kansentarief

� NOVA

Gregory Frateur presenteert
CLOSER IN CLUB NOVA

Van maart tot juni werkt cultureel ontmoetingscentrum Nova op vier 

woensdagavonden samen met het fi jne Closer-festival. Curator Gregory 

Frateur presenteert onbekend talent uit binnen- en buitenland. Verwacht je 

aan een intieme setting, nieuwe geluiden én feestmomenten. DJ Carlo Adriani 

(Tune-up records) spekt de Closer Club Nova-prikkel met leuke plaatjes vóór 

en nà het concert.
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CULTUUR�

Theater/kortfilm

DYING FOR LIFE 
OSAMA ABO AMRO
� donderdag 15 maart

� om 20.15 uur

� €10 kassa, €8 vvk 

 €2 kansentarief

� NOVA

Boekenkast

DE BOEKENKAST 
VAN NOVA
� dinsdag tot vrijdag van 9.30  

 tot 16.30 uur

� vrijdagavond tijdens de  

 buurtbar

� gratis

Spelregels

Een verzameling van boeken die je kan komen halen om te lezen 

(max. 5). En natuurlijk weer terugbrengen of doorgeven aan iemand 

anders. Je kan ook andere boeken binnen brengen. Er is maar 1 regel: 

boeken worden niet verkocht.

Osama is een theatermaker uit Aleppo. In de zomer van 2015 

arriveerde hij in Antwerpen en verwerkte zijn ervaringen in een 

theatervoorstelling. Hij zette 7 andere jonge vluchtelingen uit Syrië 

en Irak in als spelers. We ontdekken het verhaal achter de glimlach, 

een humane queeste om geaccepteerd te worden in een nieuwe 

samenleving. Deze voorstelling omvat een ingekorte 

documentaire (33 min.) en een theatervoorstelling (30 min.)

© Pieter Verhaeghe

Comedy

STEVEN MAHIEU
ZONDER FILTER
� donderdag 29 maart

� om 20.15 uur

� €12 kassa, €10 vvk 

 €2 kansentarief

� NOVA

Stel nu eens gewoon dat er een fi lter is. In je hoofd. En stel dat die 

echt alles fi ltert, dus ook wat je denkt én wat je voelt. En stel dat je 

op basis daarvan leeft en handelt. Omdat dit is wie je denkt dat je 

bent. Maar stel nu ook eens dat je die fi lter kan wegnemen én dat 

je dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrijven. Wat zou dat 

geven? Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde 

als ervoor? In ieder geval, “Zonder Filter” is de derde avondvullende 

voorstelling van Steven Mahieu. Kom zelf kijken hoe zo’n fi lterloze 

Steven eruit ziet.

Tijdens Casa Nova nam Stefan het publiek mee in een kleine trip van 

mentalisme en dat smaakte duidelijk naar meer. Op algemene vraag 

komt hij met een volledige show naar Nova. In Curiosa neemt hij je 

mee, terug in de tijd naar de curieuze en mysterieuze, maar vooral ook 

fascinerende wereld van de mediums en charlatans van begin vorige 

eeuw. Wat volgt is een interactieve en intrigerende voorstelling die 

tot stand komt met en door de vragen van de toeschouwers. Stefan 

speelt met de vragen en het pubkliek in zijn eigen humoristische en 

chaotische stijl.

Illusionisme/humor

STEFAN PARIDAEN 
CURIOSA
� donderdag 26 april

� om 20.15 uur

� €10 kassa, €8 vvk 

 €2 kansentarief

� NOVA

© Victoriano Moreno
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Theater op locatie

Cantina/Blok-Bloc 
Laika

Een ‘cantina’ in Spanje is een plek dichtbij het station, waar je snel iets eet, iets drinkt, het nieuws becommentarieert en je 

baas uitscheldt. Een plek van komen en gaan. Om te lang te blijven hangen als je te dorstig bent. In Italië is een ‘cantina’ een 

koude kelder waar je wijn laat rijpen. Een provisiekast vol met blikken opgelegde augurken, conserveerde tomaten, gekonfijte 

citroen.

Bij ons roept kantine het beeld op van een kille ruimte met lange tafels waar te veel mensen samen eten.

In Mexico is het een lokaal met een speciale sfeer. Plastic stoelen, kleurrijke muren, verbleekte parasols. Waar je dronken wordt 

en stevige gesprekken voert en als het nodig is in een gevecht belandt.

Cantina van Laika is dat alles samen. Een plek waar je je geheimen op tafel gooit. Je toekomst koestert. Schuif mee aan tafel 

en laat je overdonderen. Tijdens het najaar 2017 ging Laika aan de slag met een groep buurtbewoners ter voorbereiding van de 

voorstelling. Cantina is een voorstelling ikv Blok-Bloc op Linkeroever, Kiel en Luchtbal.

� vrijdag 20 april om 19 uur | zaterdag 21 april om 19 uur | zondag 22 april om 17 uur

� €15 kassa, €6 kansentarief

� op het grasplein over NOVA
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Workshop/Academie

Samen-weefproject

Dit jaar werkt Academie Hoboken intens samen met het 

Lyceum en het Conservatorium van Oujda in Marokko. Met 

leerlingen, docenten, ouders en…   een gigantisch groot 

tapijt uit plastiek zakken.

Ook jij kan hier aan meewerken! Nadien gaat het tapijt 

naar Marokko, waar er verder aan gewerkt wordt en waar 

het tentoongesteld wordt. Later zal het ook in Antwerpen 

te zien zijn. Het is een kunstwerk dat nooit af is, want 

waar het tapijt ook is, je wordt uitgenodigd om er deel 

van uit te maken.

We zoeken nog enorm veel plastiek zakken hiervoor, in 

alle vormen, maten en kleuren. Deze kan je deponeren 

aan het onthaal in de Nova of gewoon de dag zelf 

meebrengen!

� dinsdag 6 maart van 13 tot 15 uur | gratis

� NOVA

Muziek

Re-mix XXL

Op Re-Mix XXL ontmoeten muziekschoolstudenten, 

leden van jeugdorkesten, amateurmuzikanten en 

deelnemers zonder enige muzikale voorkennis elkaar in 

een onvergetelijk muziekspektakel op het podium van de 

Koningin Elisabethzaal. Samen met coach Paul Griffi  ths 

creëren ze hun eigen groepscompositie. Meer info vind je 

terug op antwerpsymphonyorchestra.be/re-mix-xxl

� vrijdag 16 en 23 maart van 10 tot 12.30 uur | gratis

� NOVA

Workshop

Creatief atelier

In het atelier wordt er elke week rond een kunstenaar, 

materiaal of thema gewerkt. 

Van kubisme, pop-art, werken met klei, aquarel tot 

collages maken. Samen werken, andere mensen 

ontmoeten en creatief bezig zijn; dat zijn de ingrediënten 

van het atelier. Enige ervaring is niet nodig.

� elke dinsdag van 13 tot 15 uur

� €1 per les of €5 voor een tienbeurtenkaart

� NOVA
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CULTUUR�

Workshop

Theaterlab 2020

Theaterwerkplaats NEST verzorgd sinds 2015 

theaterdompelbad voor jongeren uit een district in en om 

Antwerpen – altijd i.s.m. een cultuurcentrum uit de buurt. Dit 

jaar staan ze in NOVA! Het theater bad is zeer laagdrempelig, 

maar raakt vele lagen aan zoals; samenwerken, plezier, 

zelfvertrouwen, interesses, kunst en wereldbeschouwing. Ze 

werken gedurende een week lang met jongeren tussen de 14 

& 21 jaar aan een theatervoorstelling met een aansluitende 

toonmoment.

� 2 tot 7 april van 10 tot 16 uur

� €20 kassa, €7 kansentarief (inclusief middaglunch)

� NOVA

Theater

Theaterwerkplaats NEST – It wasn’t a 
thinking thing

Na een intensieve theateropleiding van drie jaar maakten de  

jongeren van theaterwerkplaats nest hun eigen voorstelling, 

onder begeleiding van een professioneel team. De eigenheid van 

de groep bepaalt de inhoud, stijl en vorm van de voorstelling. De 

wisselwerking tussen professionals en de jongere makers zorgt voor 

een uniek resultaat.

Dus.  

Wat er ook gebeurt, 

Het omgekeerde is ook waar. 

‘It wasn’t a thinking thing’ is een absurde, fysieke en beeldende 

voorstelling waarin dertien jongeren gewapend met een kettingzaag, 

een veel te grote vis en een hand vol sneeuw ten strijde trekken 

tegen de onverschilligheid (of datgene waardoor niemand wil 

kijken naar die bloedende baby-puiguin in het bloemenperkje naast 

school). Dit alles in de volle overtuiging een moment te vinden om te 

onthouden.

Voor meer informatie, speeldata en reserveringen kijk op 

theaterwerkplaatsnest.com.

� 11 april om 19.30 uur

� €10 kassa, €8 vvk, €2 kansentarief
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CULTUUR & SPORT�

Workshop

MINECRAFT
� woensdag 7, 14, 21 

 en 28 maart

� van 14 tot 17 uur

� €4 voor 4 workshops 

 inclusief vieruurtje

� bib Kielpark, Wittestraat 10,  

 2020 Antwerpen

Minecraft is een game dat wel eens vergeleken wordt met Lego. Je kan bouwen wat je 

wil. Het spel bestaat uit 2 gamemodes, namelijk creative en survival. In creative heb 

je alle blokken al onbeperkt tot je beschikking en kan je beginnen met het maken van 

creaties. Survival is iets avontuurlijker, hier moet je zelf gaan mijnen en proberen te 

overleven. In maart geven we 4 workshops telkens op woensdagmiddag waar we samen 

met kinderen de overkapping van De Ring Zuid gaan bouwen.

voor kinderen tussen 8 en 13 jaar

Cultuur en sport

Sport- en cultuurweek

Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je je eens goed uitleven? Schrijf 

je dan snel in voor de sport- en cultuurweek. Elke voormiddag 

zijn er creatieve en culturele activiteiten zoals leuke workshops, 

uitstapjes, knutselactiviteiten, … In de namiddag staan er 

verschillende sporten op het programma. Plezier gegarandeerd!

� 3 tot 6 april

� €50 kassa, €10 kansentarief

� NOVA
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Over de Ring Zuid

De Antwerpse ring overkappen. Het is een historische opportuniteit. 

Verschillende organisaties en burgers doorlopen een traject om te komen 

tot concrete en realiseerbare overkappingen voor de Antwerpse ring.

Alle nieuws en updates over het project en het verdere ontwerpprocces voor 

de overkapping vind je op: 

overdering.be of facebook.com/overderingzuid

Zaalzoeker
Zoek je zaal digitaal

Zoek je een zaal voor een feest of vergadering? Ben je op zoek naar een 

repetitiekot? Of plan je een hobby- of sportactiviteit? Surf dan naar: 

www.antwerpen.be/zaalzoeker

Stel de fi lters in, klik op zoek en vind snel en gemakkelijk een geschikte zaal 

voor jouw activiteit.

Concert

Concertband Antwerpen

Op 28 april speelt Concertband Antwerpen een uitdagend programma 

met muziek uit fi lms, cartoons en tv-series. Bijhorende beeldfragmenten 

worden geprojecteerd op het witte doek, zo komt u helemaal in de sfeer… 

Zak onderuit en laat u betoveren door grappige, ontroerende, spectaculaire 

en mysterieuze beelden, maar vooral door de heerlijke muziek van 

Concertband Antwerpen!.

� zaterdag 28 april om 20 uur

� €18 kassa, €15 vvk, €7 -12 jaar

� CC De Kern

 Kern 18, 2610 Wilrijk

kaarten@concertbandantwerpen.be

0475 742 574
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Kleutersport
voor kleuters van 3 tot 6 jaar

Ideaal voor kleuters die niet graag stilzitten.

� vanaf donderdag 1 februari van 16 tot 17 uur

� 12 beurtenkaart €20, kansentarief €4

� NOVA

Dans
Voor dansliefhebbers vanaf 7 jaar.

� vanaf vrijdag 2 februari van 19 tot 20 uur

� 12 beurtenkaart €20, kansentarief €4

� NOVA

Leer zwemmen
vrouwen 18+

Met deze lessen leren we je de basis om te kunnen zwemmen.

� vanaf zondag 21 januari | 1ste lesuur 14 uur, 2de lesuur 15 uur

� 10 lessen voor €90, kansentarief €45

� Zwembad, August Leyweg 8, 2020 Antwerpen

Voetbal
zaalvoetbal mannen 40+

Voetbaltraining op maat en onderling wedstrijd spelen.

� zondag om 13.30 uur

� 12 beurtenkaart €20, kansentarief €4

� Sporthal Lyceum Olympiade 

 Zamenhofstraat, 2020 Antwerpen

Fit free
Conditietraining voor vrouwen onder leiding  

van Beerschot Atletiek.

� maandag van 10 tot 11 uur

� 12 beurtenkaart €20, kansentarief €4

� Buurtsporthal Kiel 

 August Leyweg 2, 2020 Antwerpen

Body-mix
Een les op muziek waarbij oefeningen worden gegeven die 

gericht zijn op de buik, billen, benen en rug. Meer info? 0494 887 797

� woensdag om 10.30 uur

� per les €5, 10 lessen €40

� NOVA

10
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Creatieve handwerkclub
elke donderdag | 14 tot 16 uur | gratis | NOVA

Wekelijks komen creatieve liefh ebbers samen in onze foyer. Heb je al jaren een onafgewerkt brei- of naaiwerk in de 

kast liggen of ben je graag met je handen bezig. Vind je het gezellig om met een tas koffi  e creatief bezig te zijn? Kom 

erbij en wisseltips en tricks uit.

Schilderen
elke vrijdag | 13.30 tot 16 uur | gratis | NOVA

Kom naar hartenlust vrij tekenen en schilderen op papier, canvas of karton, aquarel, acryl, krijt of grafi et. Geen 

teken- of schilderkennis nodig. Benodigdheden zelf mee te brengen. Info en inschrijvingen bij Liliane: 0484 643 213

‘t Kiel tuint
wekelijks op woensdag en zaterdag | 10 tot 12 uur | gratis | NOVA

Samen met buurtbewoners verbouwen we al enkele jaren gemeenschapstuinen in en rond Nova. We komen 

wekelijks samen om de tuin te onderhouden, van elkaar te leren en gezellig buiten te zijn. We kweken groenten, fruit 

en kruiden en gebruiken de oogst samen. Meer info: 0499 436 186

Taal-oor
maandag in De Stek van 19 tot 20.30 uur | donderdag in NOVA van 10 tot 11.30 uur | gratis

Wekelijkse gesprekstafels in het Nederlands met een centraal thema. Zo kan je het Nederlands dat je leerde op 

school oefenen in een gesprek met buurtbewoners. Ook Nederlandstaligen die als vrijwilliger een tafel willen 

begeleiden, zijn altijd welkom. De Stek: Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen. Meer info? 0473 854 115

BUURT

11

13921096_novakrantje_mrt-apr_2018.indd   11 9/02/18   07:37



www.nova-kiel.be

03 259 04 20

TIP 
Binnenkort in NOVA

NESTFEEST
Het Nestfeest is het moment bij uitstek om de 

zomer te verwelkomen en tegelijkertijd het 

cultureel en sportief seizoen af te sluiten. In deze 

editie kunnen de kleintjes terecht in een heus 

kinderdorp waar tal van leuke activiteiten worden 

voorzien. De ingrediënten zijn zoals altijd muziek, 

lekker eten & drinken, sportactiviteiten en een 

heleboel special acts.

� zondag 24 juni 2018

� gratis

� NOVA

Samen-weefproject
dinsdag 6 maart  

om 13 uur

Cantina/Blok-Bloc

vrijdag 20 april om 19 uur, 

zaterdag 21 april om 19 

uur, zondag 22 april om 

17 uur 

Re-mix XXL
vrijdag 16 en 23 maart 

van 10 tot 12.30 uur

Stadt
woensdag 21 maart  

vanaf 19.30

Steven Mahieu
donderdag 29 maart  

om 20.15 uur

Pitou
woensdag 18 april  

vanaf 19.30

Theaterlab 2020
van 2 tot 7 april  

van 10 tot 16 uur

PRAKTISCH
Cultureel ontmoetingscentrum Nova
Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen

 cultureel ontmoetingscentrum nova

Openingsuren Nova
Nova is open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.

Tickets bestellen
Tickets bestellen kan via de website, per telefoon of aan het onthaal.

Met het recht op VT (verhoogde tegemoetkoming) op je A-kaart kost een ticket voor een voorstelling slechts 2 

euro, tenzij anders aangegeven. Of je recht hebt op het VT-statuut, kan je navragen bij je mutualiteit.

Info
        Een voorstelling voor kinderen

        Hier spaar je punten met je A-kaart. Als je een omnio-statuut hebt dan betaal je 2 euro voor een voorstelling.

Bereikbaarheid
Co Nova is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 4 en 24, bus 290 en 295 (halte Abdijstraat) .  

Bussen 1 en 13 (halte Emiel Vloorstraat). Parkeren kan in de Emiel Vloorstraat.
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